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ป ั สสาวะเล็ด กลั นป ั สสาวะไม่อยู่ เป็นสาเหตุหนึงที ทําให้ผู้ป ่ วยเกิดความอั บอาย แยกตัวจาก
สั งคม ไม่อยากออกจากบ้าน เพราะ ผู้ป ่ วยจะเกิดความรู้ส ึกปวดอยากป ั สสาวะอย่างรุนแรงข ึ นอย่าง
ฉับพลั น และไม่สามารถกลั นไว้ได้ จึ งอาจจะมีป ั สสาวะเล็ด/ราดป ั สสาวะบ่อย (ในช่วงกลางวั นมากกว่า
7 ครั งต่อวั น) และต้องตืนมาป ั สสาวะบ่อยใน
ตอนกลางคืนหลั งจากหลั บ (มากกว่าหรือเท่ากั บ1 ครั ง) แต่
ไม่มีการติดเชือหรือพยาธิสภาพอืน ภาวะดั งกล่าวนีในทางการแพทย์ เรียกว่า ภาวะกระเพาะป ั สสาวะ
บีบตั วไวเกินซึงเกิดจากกล้ามเนือกระเพาะป ั สสาวะบีบตั วบ่อยและเร็วกว่าปกติ โดยสาเหตุ
ทีแท้จริ งยั ง
ไม่ทราบแน่ช ั ด แต่เชือว่าเกิดจากการทํางานทีผิดปกติของระบบประสาทซึงควบคุมการบีบตั วของ
กล้ามเนือกระเพาะป ั สสาวะ ทําให้กล้ามเนือบีบตั วบ่อยและ
บีบตั วไวกว่า ปกติ โดยทียั งมีปริมาณป ั สสาวะ
ไม่มากพอทีจะทําให้รู้ส ึกปวดป ั สสาวะภาวะกระเพาะป ั สสาวะบีบตั วไวเกินพบได้ในทุกเพศทุกวั ย แต่เมือ
อายุมากขึ นจะมีโอกาสเกิดได้มากขึ นและพบบ่อยกว่าในสตรีเพศ นอกจากนี ภาวะต่อมลูกหมากโต
หรือ การมีเลือดไปเลียงทีกระเพาะป ั สสาวะไม่เพียงพอ
จนเกิดภาวะขาดเลือดและนําไปสูค่ วามผิดปกติ
ของกล้ามเนือกระเพาะป ั สสาวะหรือการทํางานของระบบประสาททีควบคุมการทํางานของกระเพาะ
ป ั สสาวะบกพร่อง การอั กเสบของกระเพาะป ั สสาวะบ่อยๆก็เป็นสาเหตุทําให้กล้ามเนือกระเพาะป ั สสาวะ
บีบตั วผิดปกติได้ และมีข้อมูลพบว่า ผู้ป ่ วยทางจิตเวช เช่น ผู้ป ่ วยโรคซึมเศร้าวิ ตกกั งวล สมาธิ สสมอง
ัน
เสือม มีอ ั ตราการเกิดภาวะกระเพาะป ั สสาวะบีบตั วไวเกิน สูงกว่าคนปกติซ ึงเชือว่าน่าจะเป็
นผลจาก
ความบกพร่องในการทํางานของสารสือประสาท
เมือเกิดภาวะกระเพาะป ั สสาวะบีบตั วไวเกิน แพทย์จะทําการซั กประวั ติและวิ นิจฉัยเพือให้แน่ใจ
ว่า ภาวะดั งกล่าวมิได้มีสาเหตุจากโรคหรือความผิดปกติอืน และแพทย์จะให้ผู้ป ่ วยจดบัทึนกการป ั สสาวะ
เช่นถ่ายป ั สสาวะเวลาใด เกิดป ัสสาวะเล็ดหรือไม่ ดืมนํ า/ของเหลวเวลาใดและปริมาตรเท่าไร เพือ
ประเมินความรุนแรงของอาการ
แนวทางในการรั กษาภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตั วไวเกิ น
เริมจาก การปรั บเปลียนพฤติ กรรม ด้วยการค่อยๆลดปริมาณนํ า/ของเหลวทีดืม และ
รั บประทานผั กผลไม้ท ีมี นําเป็นส่วนประกอบแทนและงดการรั บประทานสารทีกระตุ้นให้ป ั สสาวะ เช่น ชา
กาแฟ นํ าอั ดลมทีมีคาเฟอีนผสมอยู่ด้วย
การฝึ กกลั นปัสสาวะเป็นสิงทีควรทําอย่างยิ ง ให้ฝึกเพิ มช่วงเวลาของการไปถ่ายป ั สสาวะ โดย
ค่อยๆยื ดระยะเวลาระหว่างการไปถ่ายป ั สสาวะแต่ละครั งร่วมกั บการให้ยาทีควบคุมการบีบตั วของ
กระเพาะปัสสาวะ คือ ยากลุ่ม Antimuscarinic เช่น darifenacin, hyoscyamine, oxybutynin,

tolterodine, solifenacin, trospium, fesoterodine ซึงควรให้ยาเม็ดชนิดค่อยๆปลดปล่อยตั วยา เพือให้
ยาออกฤทธิ ต่อเนื องเป็นเวลานาน ในป ั จจุบ ั นนียา oxybutynin ยั งมีรูปแบบพลาสเตอร์ปิดบนผิวหนัง
หรือรูปแบบเจลทาผิว เพือให้ยาค่อยๆถูกดูดซึมเข้าร่างกาย ยากลุ่มนีบรรเทาอาการด้วยการไปต้าน
ผลของระบบประสาทอั ตโนมั ติชนิดพาราซิ มพาเตติกเพราะเชือว่าสาเหตุท ีทําให้กระเพาะป ั สสาวะบีบตั ว
ไวเกินนั น เป็นผลจากการทีกล้ามเนือกระเพาะป ั สสาวะตอบสนองต่อสารสือจากระบบประสาทพาราซิม
พาเตติกมากเกินไป ผลของการใช้ ยากลุ่ม Antimuscarinic คือ ยาจะไปลดการบีบตั วทีไวเกินปกติของ
กระเพาะป ั สสาวะ แต่จะก่อให้เกิดผลข้างเคียง เช่น ปากแห้ง ตาแห้ง ท้องผูก นอกจากนียั งมียากลุ่ม
β 3-adrenoceptor agonist เช่น Mirabegron ซึงลดการบีบตั วของกระเพาะป ั สสาวะ ลดความดั นภายใน
กระเพาะป ั สสาวะแต่ก่อให้เกิดผลข้างเคียง คือ ความดั นโลหิตสูง หั วใจเต้นเร็ว ปากแห้ง ติดเชือทางเดิน
ป ั สสาวะ ปวดศีรษะ ท้องผูก
อย่างไรก็ดี ยาบรรเทาอาการของภาวะกระเพาะป ั สสาวะบีบตั วไวเกินมีประสิทธิ ผลปานกลาง
ช่วยลดจํานวนครั งของการปวดป ั สสาวะลง
บ้าง แต่ไม่สามารถหยุดยั งอาการทั งหมด
การบริ หารกล้ามเนื อหูร ูดให้แข็งแรง เป็นวิ ธีท ีทําได้ง่ายๆ และให้ผลดี ในการบรรเทาอาการ
ป ั สสาวะเล็ดได้ เพียงขมิบกล้ามเนือหูรูดอย่างแรงเหมือนกําลั งกลั นป ั สสาวะ
และขมิบทําเช่นนั นนาน
ประมาณ วิ นาที หยุดขมิบ วิ นาที แล้วทําซํา ให้ทําเช่นนี ครั ง ในตอนเช้า กลางวั น และเย็ น ทุก
วั น ค่อยๆเพิมจํานวนครั งของการขมิบเป็น ทีว ั นละ ครั ง ทีว ั นละ ครั ง
ทีวั นละ ครั ง
และทําเพิมอีก ที บริ หารกล้ามเนือหูรูดอย่างสมํ าเสมอ ต่อมาเมือเข้าห้องนํ าถ่ายป ั สสาวะลองถ่าย
เพียงครึงหนึงแล้วหยุดด้วยการขมิบอย่างแรงลองดูว่าสามารถกลั นป ั สสาวะได้หรือยั งที สําคั ญคือ ต้อง
บริหารกล้ามเนือหูรูดอย่างสมํ าเสมอ และสามารถบริหารได้ทุกที เช่น ขณะนั งทํางาน ขณะนั งรถ ฟ ั ง
เพลง ดูรายงานข่าว และใช้ผลการบริหารนีเมือจําเป็นต้องกลั นมิให้ป ั สสาวะเล็ด/ราด เช่น ไอ จาม
หั วเราะ
ในผู้ป ่ วยทีไม่สามารถรั บการรั กษาด้วยยาทีกล่าวข้างต้น หรือการรั กษาด้วยยาไม่บรรลุเป้ าหมาย
ในการรั กษา แพทย์อาจพิจารณาเลือกใช้ว ิ ธีการรั กษาแบบอืนเช่น การฉีดสาร Botulinum toxin ซึงมี
ฤทธิยั บยั งการปล่อยสารสือจากระบบประสาทพาราซิ มพาเตติก ทําการการกระตุ้นเส้นประสาท Sacral
หรือ tibial ด้วย ไฟฟ้ า และทําการผ่าตั ด เป็นต้น
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